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میلیونها دالر ضرر مسدودشدن تلگرام

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

چشم باز و گوش باز و باقی قضایا!
اما به گمانم برای مردم ایران که بار اصلی همه
فرازونشیبها ،چالشها و ناهمواریها را به دوش
کشیده و میکشند ،بسیاری از این رفتارهای بیقاعده
و خودخواســته و گاه هردمبیل و ناموجه  -از سوی
هر شــخص حقیقــی یا جریــان سیاســی و بهویژه
شخصیت حقوقی وابســته به نهادهای حاکمیتی-
پذیرفتنــي نیســت و از آن مهمتر ،چهبســا موجب
ناامیدی ،ســرخوردگی و وادادگی میشــود .برخی
واکنشهــای عجیبوغریب و احساســی یا حتی از
موضع عقدهگشــایی و تسویهحساب سیاسی در این
روزها به بهانه اقدام عهدشــکنانه و سخیف ترامپ
درباره برجام ،نمونهای از این رفتارها بود .نمیدانم
چــرا برخــی نمیخواهند حتی اندکــی واقعیتها
را ببینند .ملت و کشــور ،همــواره و این روزها بیش
از همیشه به بازســازی و تحکیم اعتماد ،همدلی و
پرهیــز از رفتارهای بهانهجویانــه و تنگنظرانه نیاز
دارد .افتخار ما این اســت کــه حتی در پیچیدهترین
شــرایط امنیتی و جنگــی در کشــور ،برخالف رویه
معمول در بســیاری از کشــورها ،وضعیــت ویژه و
فوقالعــاده امنیتــی اعــالم و اجرا نکردیــم .البته
مقصودم توجیه و پاککردن ردپای برخی روشهای
افراطــی ناســزاوار در برهههــای خاص نیســت.
بهعنوان یک رویکرد کلی میگویم .حواسمان باشد
که مصداق این گفته مولوی نشویم که:
چشم باز و گوش باز و این عمی
حیرتم از چشمبندی خدا!

ﺧﺒﺮ

آغاز رصد تراکنشهای مشکوک
 حسابهای بانکی با گردش ساالنه پنج میلیارد
تومان ،اکنون زیر ذرهبین ســازمان امــور مالیاتی
است .کار رصد حسابها آغاز شده و تراکنشهای
مشــکوک بانکــی به دقــت دنبال میشــوند .به
گزارش مهر ،موضوع بررسی اطالعات حسابهای
بانکی اگرچه در ابتدای طرح ،سروصدای بسیاری
ایجاد کرد و برخی را نســبت به ورود سازمان امور
مالیاتی به بررسی حســابهای بانکی نگران کرد
اما بههرحــال دولت میگوید که بایــد از افرادی
که گردش مالی باال در حســابهای بانکی دارند،
مالیــات دریافت کند تا به نوعــی عدالت مالیاتی
برقرار شــود .در ابتدای کار ،بسیاری از مردم عادی
که برای مصارف روزانه خود تراکنشهای بانکی
انجام میدادند و گردش حســاب باالیی نداشتند،
تصور میکردند که سازمان مالیاتی میخواهد به
همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد
و تا میتواند مالیات از آن بگیرد.

ﯾﺎدداﺷﺖ

فیلترینگِ فیلترشکن

به داد نیاز دارویی مردم برسید!
یک روز بانــک مرکزی یورو ندارد ،یک روز سیســتم
ثبت سفارش قطع است ،روز دیگر کارشناس مدنظر
با شــرکت در کالسهای آمادگی برخورد با سیستم
جدید در سر کار حاضر نشده است یا سازمان مربوطه
به دلیل انباشتهشــدن کارها از صدور مجوز ســر باز
میزند و در نهایت هم بانک واســطه یــا کارگزاری
پیدا نمیشــود که بتواند ارز مربوطه را به حســاب
اعالمشــده واریز کنــد .ناگفتــه نمانــد در برخی از
موارد نیــز باالخره این انتقال وجه انجام میشــود،
امــا برایند این فرایندها و هزینههای مالی و انســانی
جانبی آن ،فراتر از حد انتظار اســت .از ســوی دیگر،
امتناع عرضهکنندگان ســایر اقالم مورد نیاز در سایر
بخشها نیز به دلیــل بالتکلیفی روند واردات بدون
انتقال ارز برای مواردی مانند مقوای مورد اســتفاده
در بســتهبندی جعبــه نهایی محصــوالت ،قطعات
یدکی و جانبی تولید و آزمایشــگاهی یا مواد اولیهای
کــه پیش از این شــرکتهای بازرگانی آنهــا را وارد
میکردند ،باعث نقص در پروســه تأمیــن مایحتاج
تولید و قطع مکرر آن در موارد گوناگون شــده است.
هرچند مایه امیدواری بزرگی اســت که هماکنون در
اولین سطح ارتباطی با مدیران دولتی یعنی سازمان
غذا و دارو بهطور خاص ،افراد شناختهشــده ،دلسوز
و مدبّری بر ســر کار هستند که از مشکالت موجود و
پیشرو بهخوبی آگاهاند ،اما به نظر میرســد اصالح
امور اینچنینی ،نیازمند اراده و خواســت مسئوالنی
دیگــر و از مبادی باالتر اســت .گاه تصور میشــود
خواسته یا ناخواسته ،کمر همت به نابودی تولیدات
داخلی بســته شــده و برخی ســودجویان درصدد
واردات دارو بــا قیمتهای چندبرابری هســتند ،اما
آنچه در ســالهای گذشته خود را در مسائل متناظر
بیشــتر نمایان کــرده ،ضعف در مدیریــت منابع در
مراحل ابتدایی و نبــود مدیریت بحران پس از ایجاد
معضل ناشــی از پشــتگوشانداختنهای متوالی
اســت .بههرحال برخالف گفتههای معاونان وزارت
بهداشــت ،وضعیت ارز و تحریمهای موجود و آتی
در صنعت داروسازی تأثیر کامل و قطعی داشته و بر
اساس گزارشهاي میدانی و مشاهدات عینی ،کمبود
اقــالم دارویی در موارد گوناگون بــهزودی گریبانگیر
بیماران و ســالمت جامعه خواهد شد؛ بنابراین فقط
و فقط بذل توجه دقیــق و پیگیرانه قانونگذاران در
مجلــس و مجریان دولت در اســرع وقت میتواند
از ایــن اتفــاق نامیمون جلوگیری کنــد و نه وعده و
وعیدهای توخالی ماننــد پرداخت مابهالتفاوت نرخ
جدید بــا قدیم ارز بــه تولیدکنندگان دارو یا ســفید
نشاندادن تیرگیهای واضح و مبرهن به مردم.
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محمد مساعد :استفاده از فیلترشــکنها اگر روزی یک
توانایی فنی محسوب میشد ،امروز و پس از فیلترینگ
تلگرام به مســئلهای عادی برای ایرانیان تبدیل شــده
است .از نوجوانان تا سالمندان دیگر راه و رسم استفاده
از آن را آموختهانــد و تبــادل فیلترشــکنهای تازه ،به
عادت روزمره مردم تبدیل شده است .فیلترینگ تلگرام،
محبوبتریــن پیامرســان اینترنتی تاریخ ایــران ،بدون
شــک نقش ویژهای در ایــن همهگیری فیلترشــکنها
داشــته و حتــی آن دســته از کاربرانی که در گذشــته
عالقهای به اســتفاده از اینترنت نداشــتند ،امروز برای
استفاده از تلگرامشان ،با نحوه استفاده از فیلترشکنها
آشــنا شــدهاند و همین مســئله درآمدی سرشار برای
ارائهدهنــدگان ایــن خدمــات فراهــم کــرده اســت.
مخالفان فیلترینگ در شــبکههای اجتماعی فیلترشده
بــه فیلترینگ اعتراض میکننــد و موافقان فیلترینگ با
اســتفاده از همان فیلترشــکنها در همان شبکههای
اجتماعی پاســخ میدهند تــا از شــهروندان عادی تا
کســانی که خودشان را افســران جنگ نرم میخوانند،
مشتری فیلترشکنها باشــند .در این بین سخنان دیروز
آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،بازتاب
گســتردهای در فضای مجازی داشــت و با واکنش تند
کاربران روبهرو شد.
فیلتِر فیلترشکنهایی که فیلترینگ را دور میزنند
محمدجــواد آذریجهرمــی ،وزیر ارتباطــات ،روز
گذشته در یکی از مراسمهای هفته ارتباطات تلویحا از
فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما بخشــی از صحبتهای
جهرمی بیشتر از دیگر سخنانش پررنگ شد .جهرمی در
این مراســم گفت» :دولت با اعمال فیلترینگ ]تلگرام[
به این شکل مخالف اســت و فراگیرشدن فیلترشکنها
را یک مشکل بزرگ میداند زیرا بر پایه تحقیقات علمی
بسیاری از فیلترشکنها مخرب و در واقع باجافزارهایی
هستند که اطالعات مشترکان را جمعآوری میکنند و به
همین دلیل دولت همواره با این شیوه فیلترینگ مخالف
بوده است .به گفته جهرمی اثر فراگیرشدن فیلترشکن
کمتر از خود نرمافزارها نیست اما قرار نیست که اجازه
دهیم فضای کشــور پر از باجافزار شــود و جلوی آن را
باید گرفت .ما نمیتوانیم نســبت به اینکه باجافزارها و
فیلترشکنها توسعه پیدا کنند ،سکوت کنیم .اگر آن کار
]فیلترینگ تلگرام[ غلط است ،توسعه فیلترشکنها هم
در کشور غلط اســت و امیدوارم این مسئله در تصمیم
مســئوالنی کــه متولی فیلترینگ هســتند ،دیده شــود
چون یک تهدید بزرگ اســت .فراگیرشدن فیلترشکنها
مطلوب کســانی اســت که همواره به دنبال براندازی
کشور بودهاند .این موارد باید در تصمیمات کالن کشور
لحاظ شود« .این سخنان جهرمی که در فضای مجازی
واکنشهای گســتردهای به همراه داشت ،خبر تازهای
نبود و پس از فیلترینگ تلگرام اغلب کارشناســان ناظر
اینترنت از تالشهای گسترده برای ایجاد محدودیت در
فعالیت فیلترشــکنها خبــر داده بودند .حتی برخی از
این کارشناسان مدعی شــده بودند که ایران ،انتقال نه
فقط اطالعاتی که بهواسطه تلگرام رد و بدل میشود،
بلکه هر بســته اطالعاتی که از محتوایش مطلع نباشد
یا آن را مشــکوک بداند محدود کرده است .این اعمال
محدودیتها در یک ماه گذشــته بارها احســاس شده
بود و بیراه نیست اگر بگوییم پرتکرارترین سؤال کاربران
فضــای مجــازی در این روزهــا »فیلترشــکن تازه چی
داری؟« بوده است .جهرمی اما پس از آنکه با واکنش
کاربران در شبکههای اجتماعی روبهرو شد ،توضیحات

قطب بزرگي از اقتصاد ایران
ارز به بانك مرکزي نميدهد
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2

ﯾﻮﺗﯿﻮب

ﺑﺎرﮔﺬارى و ﺗﻤﺎﺷﺎى وﯾﺪﺋﻮ

ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ

3

ﻓﯿﺲﺑﻮك

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ
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ﻻﯾﻮ

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎورى

در دﺳﺘﺮس
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در دﺳﺘﺮس

تازهای در اینستاگرام داد و گفت اگر درباره ارتباط برخی
پیامرسانها با سرویسهای اطالعاتی ظن وجود داشته
باشد ،در مورد برخی از فیلترشکنها این ارتباط به یقین
وجــود دارد و بودجه برخی از آنها مســتقیما از طرف
دولت آمریکا تأمین میشــود .به گفته جهرمی ،جدا از
این دســته فیلترشکنها ،دســتهای دیگر نیز باجافزار و
بدافزار هســتند و در زمانی که زندگی روزمره مردم در
فضای مجازی شــکل گرفته ،تهدید بزرگی برای امنیت
آنها مطرح میشــود .جهرمی در انتهای توضیحاتش
نوشته اســت» :اختالف نظر در مســئوالن و نارضایتی
جمعی از مردم اکنــون تهدید بزرگتری را برای امنیت
فضای مجازی فراهم کــرده که نمیتوان از کنار آن به
راحتی گذشت و باید برای آن چاره جدی اندیشید«.
از نظر فنی ممکن ،در عمل غیرممکن
حامد نعمتی ،کارشناس فناوری اطالعات ،دراینباره
به »شــرق« میگوید :همانطورکه میدانید در حکمی
کــه برای فیلترینگ تلگرام صادر شــده بود ،این عبارت
ذکر شــده بود که این فیلترینگ بایــد بهگونهای انجام
شود که با هیچ راه دیگری نتوان از تلگرام استفاده کرد.
طبیعی اســت که این به معنی دستوری برای مقابله با
فیلترشکنها هم بود و اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت
فیلترشــکنها در ماههای اخیر بیندازیم ،کامال مشخص
است که تالش میشود از فعالیت آنها جلوگیری شود؛
امــا اینکه از نظــر فنی چنین کاری ممکن اســت یا نه،
پاســخش این است که ممکن اســت ،اما هزینه مادی
و معنویاش به اندازهای باالســت که میتوانیم آن را
نشدنی حساب کنیم .برای ایجاد محدودیت در فعالیت
این فیلترشــکنها الزم اســت بســیاری از »آی.پی«ها،
پورتهــا و پروتکلها محدود شــوند کــه میتواند به
معنی ازکارافتادن امکانات فنی بســیاری از سایتها و
حتی سامانههای دولتی و نیمهدولتی باشد .برای اینکه
درک درســتی از این موضوع داشــته باشیم باید بدانیم
که »وی.پی.ان«هــا به خودی خود چیز بدی نیســتند
و به معنای ســاده و همهفهم آن ،یــک کانال ارتباطی
بین کاربر و یک شــبکه هســتند که این شبکه میتواند
به اینترنت متصل باشد یا نباشد .در واقع کاربرد اصلی
وی.پی.انها کمک به سازمانها و شرکتها بوده است
تــا بتوانند در یک شــبکه مجزا به کارمنــدان خود این
امکان را بدهند که با هم در ارتباط باشند یا به اطالعاتی

دسترســی پیدا کنند .چنین اســتفادهای از وی.پی.انها
در ایران نیز مرســوم اســت و بســیاری از شرکتهای
دولتــی و خصوصــی از ایــن امــکان بــرای دورکاری
کارمندان یا مصوننگهداشــتن اطالعاتشــان از دیگران
اســتفاده میکنند .در کنار آن وی.پی.انها میتوانند به
فیلترشــکن هم تبدیل شوند ،یعنی شما شبکهای ایجاد
کنید که ســرورش در خارج از کشــور باشد و کاربران با
اتصال به وی.پی.ان شما از طریق این شبکه به اینترنت
کشــور میزبان متصل شــوند؛ برای مثــال میتوان یک
ســرور در آلمان قرار داد و بعد از ایــران به آن متصل
شــد و از اینترنت آلمان استفاده کرد .حاال ممکن است
برخی سایتها در کشــور میزبان شما هم فیلتر باشند
که در این صورت برای شــما در دســترس نمیمانند یا
برای مثال ممکن است ســایتهایی در ایران در خارج
از کشــور در دســترس نباشــند و امکان اتصال شما به
آنها وجود نخواهد داشــت .در واقع در این شیوه شما
محدودیتهای اینترنت کشور میزبان را میپذیرید تا از
محدودیتهای اینترنت کشور خود فرار کنید و طبیعی
است که بسیاری از سایتهایی که در ایران فیلتر هستند
در کشــور میزبان فیلتر نباشــند و احساس آزادی عمل
بیشتری بکنید.
اطالعات ارزشمند
این کارشــناس فنــاوری اضافه میکنــد :در واقع
ســخنان وزیر درباره نگرانی از امنیت این فیلترشکنها
از این جهت درســت است که ما نمیدانیم کسانی که
این خدمت را به ما ارائه میکنند تا چه حد میخواهند
از اطالعــات مــا اســتفاده کننــد .آیا آنها واســطهای
امین خواهنــد بود و فقط بــه ردوبدلکردن اطالعات
میپردازند و در ازای آن مبلغــی را دریافت میکنند؟
آنهــا که مجانــی این خدمــات را ارائــه میکنند چه
نفعی از این کار دارند؟ حقیقت این اســت که کمترین
اســتفادهای که میتوان از این اطالعات کرد ،بررســی
سایتهایی اســت که کاربران به آن مراجعه کردهاند.
چنین اطالعات ســادهای از نظر شرکتهای تبلیغاتی
بسیار ارزشــمند اســت ،چراکه به کمک آن میتوانند
رفتــار مخاطبان را تحلیل کننــد و آنچه را مردم به آن
عالقهمند هستند بشناسند .در سطح ساده ،یک کامپیوتر
معمولی در یک کشــور خارجی میتواند به شــما این
خدمت را ارائه کند ،اما وقتی تعداد کاربران باال میرود

هزینه نگهداری چنین ســروری افزایش پیدا میکند و
طبیعی است که هیچ گربهای محض رضای خدا موش
نگیرد و چنین هزینهای را رایگان و بدون چشمداشــت
نپردازد .در این بین ممکن اســت برخــی بگویند برای
ما اهمیت ندارد که کســی بداند ما از چه سایتهایی
بازدیــد میکنیم یا به چه چیزهایی عالقهمند هســتیم
و ایــن از نظر تکتک کاربران بیاهمیت باشــد ،اما در
مقام یک مدیر مسئول در کشور ،وقتی این اطالعات در
کنار هم قرار میگیرنــد و قابلیت تحلیل پیدا میکنند،
بســیار ارزشــمند هســتند و از این نظر میتوان گفت
ضرر نشــت این اطالعات و قدرت تحلیل حاصل از آن
خیلی بیشتر از ضرری است که یک پیامرسان میتواند
داشته باشد .در مقابل ارائهدهندگان این خدمات هم با
بازاری روبهرو هستند که میلیونها مشتری دارد و این
مشــتریان و پولی که برای خرید فیلترشکن میپردازند
بــه ارائهدهنــدگان خدمات این امــکان را میدهد که
ســرورهای قدرتمندتــری در اختیــار بگیرند و ســهم
بیشــتری از این بازار که میلیاردها تومان گردش مالی
دارد داشته باشند.
محدودیت کامل فیلترشکنها
باعث مختلشدن اینترنت میشود
نعمتــی همچنیــن درباره امــکان فنــی ایجاد
محدودیــت در فعالیت فیلترشــکنها میگوید :به
یــاد دارم در ســال  ۱۳۸۸چنین تجربــهای در ایران
اتفاق افتــاد و محدودیتهایــی مقطعی ،اما جدی
بــرای فعالیت این فیلترشــکنها به وجــود آمد که
البتــه منجر به اختالالت شــدید در اینترنت کشــور
شد؛ چراکه بســیاری از سازمان و شرکتها از همین
پورتهــا و پروتکلهــا اســتفاده میکنند .مشــکل
بعدی برای کســانی ایجاد خواهد شــد که در حوزه
فنــاوری اطالعات در ایران فعال هســتند و به اجبار
از برخــی خدمــات خارجی اســتفاده میکنند .مثال
خیلی از شرکتها از ســرویسهای شرکت گوگل یا
آمازون استفاده میکنند و تالش برای محدودکردن
فیلترشــکنها میتواند باعث ازکارافتادن ســایتها
و خدمات این شــرکتهای ایرانی شود؛ مانند آنچه
که در روســیه رخ داد و محدودکردن برخی خدمات
شــرکت آمازون کــه تلگرام از آن اســتفاده میکرد،
باعث ازکارافتادن ســایتهای روســی شد .در واقع
وقتی گزینه فیلترینگ مطرح میشــود ،خودبهخود
در یــک دوراهی بیــن قبول خطــرات اســتفاده از
فیلترشــکنها یــا مختلکــردن کل اینترنــت قــرار
میگیریم که یک دوراهی غلط است.
خروج ارز ،نتیجه تالش برای جلوگیری از خروج ارز؟!
زمانــی کــه تالشهــا بــرای فیلترینــگ تلگرام
آغاز شــد ،یکــی از دالیلی کــه برای ایــن فیلترینگ
ذکر میشــد ،خطر خــروج ارز از کشــور بــه دلیل
فعالیتهای اقتصادی تلگــرام بود؛ حاال اما نگاهی
به بازار پرسود فیلترشــکنها که پررونقتر هم شده،
نشــان میدهــد در عمــل فیلترینگ تلگرام بیشــتر
از خــود تلگــرام ارز از کشــور خــارج کرده اســت.
سایتهایی که امروز فیلترشکن میفروشند ،از آنجا
که باید هزینه ســرورهای خود را در خارج از کشــور
بپردازند ،نیازمند انتقال پول به خارج هســتند ،اما در
شرایطی که فعالیت آنها در داخل کشور غیرقانونی
است ،چارهای ندارند جز اینکه از روشهای جایگزین
برای این انتقال پول استفاده کنند.
ادامه در صفحه۵

پروژههاي بزرگ ساختماني در انتظار پایان جدال وزارت راه و سازمان نظام مهندسي خوابیدهاند

ﺑﺎزي ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
شــرق :دعوا ســر جایگاه نظام مهندســي در ارجاع نظارت بر ســاختمان
کماکان ادامه دارد و خبر ميرســد برخي از پروژههاي کالن ســاختماني به
خاطــر همین جنجال خوابیدهاند .در ادامه همین کشــمکشها ،دیروز نامه
کمیســیون عمران مجلس شوراي اسالمي خطاب به وزارت راهوشهرسازي
که به تاریخ  ۹۷٫۲٫۱۸صادر شــده بود ،در رســانهها منعکس شد که نشان
ميداد این کمیسیون ،آییننامه اخیر وزارت راه مبني بر حذف ارجاع نظارت
به ســازمان نظام مهندســي را عملکــردي خارج از حیطــه اختیارات وزیر
ميدانــد .این در حالي بود که معاون وزیر راه نیز در گفتوگو با »شــرق« به
نامهاي ۱۹صفحهاي اشــاره ميکند که در تاریخ  ۹۷٫۲٫۲۳در پاســخ به این
نامه ،به کمیســیون ارســال شــده بود .در این نامه وزارت راه تأکید کرده که
اقدامش کامال منطبق با قانون است و این کمیسیون به خوبي اختیارات وزیر
را مورد بررســي قرار نداده است .حال آنکه در بررسي حقوقي این موضوع
دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.
اظهارات کارگروه ویژه کمیسیون عمران مجلس ،اشتباه است
حامد مظاهریان ،معاون وزیر راه و شهرســازي ،در گفتوگو با »شرق« در
این زمینه ميگوید :پاسخ مستدل قانوني ۱۹صفحهاي در رد موارد مطروحه در
نامه کمیسیون عمران ،به این کمیسیون ارسال شد.
به گفتــه او ،کمیســیونهاي مجلس مرجع رســیدگي بــه قانونيبودن
ابالغیههاي وزیر نیســتند و نميتوانند در این زمینه ،تعیین تکلیف کنند و بیان
دیدگاهها از سوي کمیســیون نظر مشورتي است .این کمیسیون تنها ميتواند
متنــي تهیه کرده و بــراي تصویب به صحن علني تقدیــم کند ،چراکه اصوال
رســیدگي به قانونيبودن یا نبودن ابالغیهها و بخشنامههاي وزرا در اختیار
کمیسیونهاي مجلس نیست.
منطبق با قانون عمل کردیم
او در پاســخ بــه غیرقانونيخواندن اقدام وزیر به »شــرق« ميگوید:
گردن ما در برابر قانون نازك است و ادعا داریم که دقیقا براساس قانون
عمل کردهایم .بر همین اساس هم خواستیم که اگر خالف عمل کردیم،
به دیوان عدالت شــکایت ببرنــد .تا این لحظه هیچیــك از ابالغیههاي
اخیر که در چهار ماه گذشــته صادر شده ،ازســوي دیوان عدالت اداري
غیرقانونــي اعالم نشــده و بنابراین الزماالجراســت .در صورت دریافت
تقاضا براي توضیح ،حتما پاسخ مستدل قانوني به آن را به دیوان تقدیم
خواهیم کرد.

تشــخیص اعالم مغایرت بخشنامه وزیر در حدود اختیارات رئیس
مجلس است
یك دیــدگاه حقوقــي در این زمینه نیــز گفتههاي معاون وزیــر را تأیید
ميکند .طبق این دیدگاه مرجع نهایی تشخیص و اعالم مغایرتهای قانونی
بخشنامههای وزیر راه ،رئیس مجلس است که در صورت تشخیص ،دیوان
عدالت اداری اختیار اجرائیکردن آن را دارد .حســن محمدحسنزاده ،وکیل
پایه یك دادگســتري تأکید کرد :باید در نظر گرفت که بر اســاس اصل ۱۳۸
قانون اساســی ،ریاســت مجلس این اختیار را دارد که چنانچه مصوبهای را
خالف ضوابط تشــخیص داد ،نسبت به اعالم مغایرت آن اقدام کند بنابراین
با توجه به این اختیار قانونی میتوان گفت که ریاســت کمیســیون عمران
مجلــس دارای اختیار ابطال مصوبه نیســت و نامه اخیر رئیس کمیســیون
عمران مجلس فقط در حد یک تذکر به وزیر راه اســت .این عضو ســازمان
نظام مهندسی ساختمان اســتان تهران ادامه داد :بر اساس قانون ،چنانچه
رئیس مجلــس مغایرتهای قانونــی یک مصوبه )اعــم از مصوبه هیئت
وزیران و وزیر( را اعالم کند ،در این صورت مطابق اصل  ۱۳۷قانون اساســی،
دیوان عدالت اداری اختیار اجرای آن را دارد.
آییننامه ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر است
بااینحال ،نظر کمیســیون عمــران برخالف آن چیزي اســت که در این
اظهارنظر به آن اشــاره شــده .در پایان نامه مجلس بــه وزارت راه اینگونه
نتیجهگیري شــده است که » ...وزارت راه و شهرســازي طي ابالغیه مذکور
فراتر از وظیفه مقرر در ماده  ۲مکرر آییننامه قانون نظام مهندســي و کنترل
ســاختمان عمل کرده و بسیاري از مهندسان ســاختمان محروم و موجبات
تضییع حقوق آنان را فراهم نموده) ،بنابراین( مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات آن اســت .با توجه به شــرح فوق و ضمن تأیید اهمیت و پرهیز از
تعارض منافع ،الزم است وزارتخانه ذیربط مجموعه مقررات ضروري براي
ایجــاد صالحیت بخش دولتي در احصا و حــذف زمینهها و تبیین مصادیق
تعارض منافع را در قالب اصالح قانون به مجلس شــورای اســالمي ارائه
و پیگیــري کند و مادامي که این صالحیت بــه بخش دولتي اعطاي قانوني
نشده ،بایســتي صالحیت شوراي انتظامي مهندســي در تشخیص تخلف و
میزان اهمیت و انطباق آن با مجازاتها را به ســمیت شناخته و در صورت
نیاز به کارآمدســازي ســازوکار برخورد یا تخلفات از طریق اعمال تغییر در
نحوه رسیدگي به تخلف و طرز تعقیب و تشدید و تعدیل مجازاتها ،به اخذ

مصوبه هیئت دولت در اصالح آییننامه اجرائي قانون بپردازد«.
نتایج کارگروه کمیسیون عمران مجلس تخصصي نادرست است
این اظهارنظر از ســوي وزارت راهوشهرســازي بيپاســخ نمانده اســت.
مظاهریــان در همان نامــه ۱۹صفحهاي با اشــاره به تکیه نامه کمیســیون
عمران بر موارد ســکوت و ابهام در آییننامه ،تأکیــد ميکند ...» :تهیه و ابالغ
دســتورالعملهاي موضوع مواد آییننامه جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و
شهرسازي است و در ماده  ۴۰آییننامه اجرائي ماده  ۳۳قانون نظام مهندسي
و کنترل ساختمان هم به همین نحو عمل شده است .اما چون کارگروه محترم
آن کمیسیون به این مهم عنایت نفرمودهاند ،لذا بررسي و استنباطهاي بعدي
و نتایج حاصل نیز صرفا در محدوده »ســکوت و ابهام« انجام شده ،مضافا بر
اســاس اصول بدیهي حقوقي ،اگر مرجعي برای رفع موارد ســکوت و ابهام
تعیین شــده است ،طبعا تشخیص ســکوت و ابهام نیز با همان مرجع است.
با عدم توجه کافي در موضوع ،متاســفانه نتایج کارگروه تخصصي نادرســت
و اشــتباه از کار درآمده اســت« .این دعــوا هنوز هم ادامــه دارد و هر یك از
مســئوالن و اعضاي نظام مهندسي ســاختمان در سخنرانيهاي مختلف به
زوایاي مختلفي از آن اشــاره ميکنند .چندي پیش ،اکبر ترکان ،مشــاور عالي
رئیسجمهور در امور هماهنگی نوســازی بافتهای فرسوده ،در گفتوگو با
»شــرق« این اقدام وزیر را غیرقانوني خوانده و شکایتبردن به دیوان عدالت
را هــم امري خارج از دولت عنوان کرده بود و در توصیهاي خطاب به عباس
آخوندي ،وزیر راه و شهرســازي ،تأکید کرده بــود که وزیر ابتدا خود را عضوي
از کابینه بداند.
توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد
بااینحال ،آخوندي بارها در ســخنرانيهاي خود به وجود منافع عظیم در
ســازمان نظام مهندســي اشــاره کرده و بر حذف آن تأکید کرده بود .دیروز هم
معاون ســاختمان و مسکن وزیر راه در ســخنراني اخیر خود در مشهد با اشاره
به تخلفات گسترده در نظام مهندسي کشور ،اعالم کرده بود» :توزیع کوپنی کار
بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد« .مظاهریان خاطرنشان کرد» :پیشبینی
میشود در سالهای  ۱۴۰۰تعداد مهندسان کشور دوبرابر شود و این توزیع کوپنی
کار هم نمیتواند عمل کند و نتیجه این کار اینگونه شده که کسی که حرفهاش
ســاخت ساختمان است ،باید دو ســال منتظر شود که کار به او داده شود و این
سیســتم فساد هم میآورد« .حال باید دید این دعواي ادامهدار تا کجا کش پیدا
خواهد کرد و دیوان عدالت اداري ،حق را به کدامیك از طرفین خواهد داد.

ﻣﺮاد راﻫﺪاري
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
 چرا اقتصاد ما دچار بیماری ارزی شــده اســت؟
برای شــناخت این بیماری ،بایــد بدانیم پول خارجی
بــا پول ملی چه نوع ارتباطــی دارد و این دو چگونه
در جامعه فعالیت و با چه فرایندی گردش میکنند؟
شــاید بیان یک مثال بتواند به درک عمومی موضوع
کمک کند .فرض کنید بخش خصوصی کاالیی مانند
زعفران را صادر کرده است .طبق مقررات بینالمللی
خریــدار خارجی معادل پولی آن را فرضا به دالر باید
از طریق نظام بانکی به فروشــنده ایرانی انتقال دهد،
بنابرایــن معــادل دالری کاالی صادراتــی در بخش
داراییهای ترازنامه بانک مرکزی مینشــیند .سپس
بانک مرکزی بــه صادرکننده در بخــش بدهیهای
ترازنامه ،بدهی خود به صادرکننده را ثبت میکند.
ازآنجاکــه بانک مرکزی با بانکهــای تجاری کار
میکند و بانکهــای تجاری با مردم طرف حســاب
اســت؛ بنابرایــن بانک مرکــزی معــادل ریالی دالر
دریافتی را به حساب صادرکننده در بانک تجاری واریز
میکند .با این عملیــات به داراییهای ترازنامه بانک
تجاری مبلغ واریزی یادشده به ریال اضافه شده است
و به همین نســبت به صادرکننده در ترازنامه بدهکار
میشــود و دو طرف داراییها و بدهیها در ترازنامه
بانــک تجــاری برابر میشــوند .اینک بانــک تجاری
میتواند از این دارائی بهعنوان مثال اگر  ۱۰هزار ریال
باشــد ،پس از کسر وجوه ذخیره قانونی )حدود یازده
و نیم درصد( و ارائه آن به بانک مرکزی؛ کسر ذخیره
احتیاطی در بانک تجاری بــرای حصول اطمینان به
پاســخگویی به مشــتریان و نهایتا درصدی که توسط
مردم و شــرکتها بــرای امور جــاری از نظام بانکی
برداشت میشود ،مجموع این سه عامل خروج پول
از گردش ،حدود ۱۷درصد در اقتصاد ایران میشود.
 ۸۳درصــد مانده حســاب دارایــی بانک تجاری
از آن واریــزی کــه  ۱۰هزار ریال فرض شــد ،برای کار
بانک تجاری آزاد اســت و میتوانــد در اقتصاد ایران
بــه چرخش بیفتــد .بانک تجــاری با ایــن مبلغ کار
میکنــد و غالبا وام میدهــد .وامگیرندگان مبلغ وام
)هشــتهزارو  ۳۰۰ریال( را که از ذخیــره آزاد نظام
بانک تجاری کشــور دریافت کردهاند ،در همان نظام
بانکی نیز به حســاب خود ســپرده میگذارند .بانک
تجاری پس از کســور  ۱۷درصد قیدشــده ،مجدد با
ذخیره آزاد جدید )حدود شــشهزارو  ۸۹۰ریال( کار
خواهد کرد ،ایــن فرایند ادامه مییابد تا نهایتا ذخیره
آزاد باقیمانده به صفر برسد .با این فرایند عمال پول
اولیه چندین برابر از خود در اقتصاد کار کرده اســت.
تقریبــا ضریب فزاینــده پولی پنج و هشــت دهم در
اقتصاد ایران میشــود) ،عدد یــک روی  ۱۷درصد(.
پس بــا ایجاد ۱۰هــزار واحد پول به پشــتوانه تولید
صادراتی ،با این فرایند بانکی با فرض اقتصاد در رونق
باشــد )که بانک میتواند ذخایر آزادش را با وامدهی
ســرمایهگذاری کنــد و معوقات نامطلوب نداشــته
باشــد( حجم پول یا نقدینگی نزدیک به شــش برابر
ميشود .بانک مرکزی با ذخیره ارزی که از صادرات
صادرکننده بهدستآورده بود نیز میتواند تعادل در
بــازار ارز را مدیریت کند و در صورت لزوم به بازار ارز
بدهــد و معادل ریالی تزریقی بابــت آن را از بازار باز
ســتاند یا واردکنندهای به بانک ریال بدهد و ارز مورد
نیاز خود را دریافت کند .اگر صادرکنندهای مستقیم یا
غیرمســتقیم ،وجوه دریافتی ارزی از صادراتش را به
بانک مرکزی نرساند تا نظام بانکی با آن کار کند -چه
کار ریالــی و چه کار ارزی -بخــش دارائی بانکداری
اقتصــاد ایران در حــوزه پول ملــی و مدیریت ارزی
تضعیف میشــود .با این توضیح اینک میتوان علل
بیماری ارزی را تشریح کرد.
متأســفانه حجــم قابلتوجهی از درآمــد ارزی
اقتصــاد ایــران وارد بخــش دارایــی ترازنامه بانک
مرکزی نمیشــود و اقتصاد ایران بــا آن نمیچرخد.
یکی از علل ،موضوع تحریم اســت کــه انتقال ارز را
دشــوار و با نشــتی همراه کرده اســت یا خریداران
نفت از این فرصت اســتفاده کــرده و تجارت پایاپای
را عملــی میکننــد؛ بنابراین بهجای اینکــه ارز ابتدا
در بانــک مرکــزی نشــیند و بعد بــرای خرید کاالی
خارجــی )واردات( هزینه شــود ،مســتقیم به کاالی
خارجــی وارداتی تبدیل میشــود .عامل دوم مربوط
به دونرخیبودن نرخ ارز اســت؛ ارزهای کوچک که
در سطح کالن عدد بزرگی تلقی میشوند نیز در بازار
آزاد به ریال تبدیل میشوند ،نه در نظام بانکی؛ چون
این عامل سالیان سال است که سابقه دارد ،نمیتواند
معضل امروز ما باشد .اما عامل سوم که آسیبزننده
اصلی است ،ارزهای مربوط به قاچاق است که حدود
۲۰میلیارد دالر در سال برآورد میشود! این عامل نیز
سالهای زیادی است که به اقتصاد ارزی کشور صدمه
میزنــد ،بنابراین بحران بیمــاری فعلی علیالقاعده
نباید ناشی از این آسیب به تنهایی باشد .آنچه بحران
فعلی را بیشــتر دامن زده اســت و بــا جمع تراکمی
موارد پیشگفته ،بیماری مزمن ارزی را ســبب شــده
اســت ،چهارمین مورد است و آن کارکرد قطب مهم
و با قدرتی از اقتصاد ایران اســت که ارز استحصالی
خــود را به بانک مرکزی نمیدهد )عدمتقویت طرف
داراییهــای بانک مرکزی( و مســتقیما از خارج کاال
وارد میکند )عدمچرخش پول در نظام بانکی( .طبق
شنیدههای قابل اتکا ،حدود ۱۳هزار خودروی خارجی
در سال  ۹۶وارد شــده است ،گاه در مقطعی از زمان
که ثبت سفارش خرید خارجی ممنوع بوده است!
ادامه در صفحه ۵

